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Werken in opdracht van Eenos cvBA t.h.v. het kruispunt van de Albertlaan met de Astridlaan
Beste bewoner,

Tussen 19 februari en midden juni 2018 vinden in uw omgeving twee werven plaats die gevolgen hebben
voor het verkeer.

A) Locaties:
1.

Wezembeek-Oppem

Van l9februari tot en met 13april2018 wordt, in opdracht van ERruots cvBA, t.h.v. het kruispunt van
de Albertlaan met de Astridlaan gewerkt door aannemer GRAVO.
Voor deze werken wordt de volledige binnenbocht van het kruispunt Astridlaan-Albertlaan ingenomen en
zal het verkeer met lichten worden geregeld.

2.

Tervuren

Van 19 maart tot midden juni 2018 wordt gewerkt aan fase 5 op de Tervurenlaan.
De werfzone omvat de noordzijde van de Tervurenlaan. Er worden fietspaden aangelegd en de rijweg wordt
volledig vernieuwd. Ook de kruispunten met de Albertlaan, de Brusselsesteenweg (noordkant) en
de Kleine Hoogvorstweg worden volledig heraangelegd. Aan de tramhalte van de Albertlaan wordt het
perron volledig vernieuwd en een ruime fietsenstalling aangelegd.

B) Bereikbaarheid

-

rkeersmaatreqelen

Houd alvast rekening met de volgende verkeersmaatregelen

1.

Wezembeek-Oppem + Tervuren

Van maandag l9februari tot middenjuni20lS wordt enkelrichting ingesteld in de volgende straten
(zie ook verduidelijkende schets):
- Albertlaan: van het kruispunt met de Astridlaan tot de Hertog(en)weg,
- Wezembeekstraat: van de Albertlaan richting Kleine Tervurenlaan,
- Kleine Tervurenlaan: van de Wezembeekstraat richting Oppemstraat,
- Oppemstraat: van de Tervurenlaan richting Albertlaan.

Louis Marcelisslraal 134 te 1 970 Wezembeek-Oppem

2.

Tervuren

Van 19 maart tot midden juni 2018:
Tijdens deze fase worden volgende kruispunten volledig afgesloten:
Albertlaan - Tervurenlaan,

-

Brusselsesteenweg-Tervurenlaan,
Kleine Hoogvorstweg

-

Brusselsesteenweg.

Dit betekent dat al het verkeer, zowel de trage weggebruikers als het gemotoriseerde verkeer, de wijk en
het HHC via de Oppemstraat kan bereiken.

Openbaar vervoer tijdens fase 5:

- de tramhalte aan de Albertlaan wordt op de normale uren bediend,
- aan de Tervurenlaan zal een oversteek voorzien worden voor voetgangers en fietsers,
- de haltes van De Ll.llr¡ in de Brusselsesteenweg worden afgeschaft en vervangen

door

tijdelijke haltes op de Tervurenlaan.
Flankerende maatregelen :
Om de gewijzigde verkeerscirculatie zo veilig mogelijk

te laten verlopen, worden volgende flankerende

maatregelen genomen:
- geschrankt parkeren in de Oppemstraat,
verbod op a taar verkeer (uitgezonderd plaatselijk verkeer) in de Hoogvorstwijk,
- uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de hele Hoogvorstwijk.

Louis Marcelisstraat 134 te 1970 Wezembeek-Oppem

C) Biikomende info?
ERruols cvBA - André THnrus - andre.thans(Oeandis.be

ERruots

cvBA

-

Hans VANMECHELEN

078 35 35 34 (uitvoeringscoördinator)
hans.vanmechelen@eandis.be
0476 46 57 39

(werftoezicht tussen 7.30 uur en 16.00 uur)

Gnnvo

-

Stef Svlel¡rns

-

stef.smeiiers@gravo.be

- 0475 42 28 66 (uitvoerende

aannemer)

- Carlos Etrlsllr¡Rs - carlos.eninas(Opolice.belqium.eu - 02 766 18 18
- Ronny Vnru P¡e - ronnv.vanpee@police.belqium.eu - 02 766 18 18
Gemeentebestuur Wezembeek-Oppem afdeling grondgebiedzaken - Koen
Politiezone Wokra
Politiezone Wokra

koen.simons@wezembeek-oppem.be
Gemeentebestuur Tervuren

02766 5260

-0278312

Slrr¡orus

58 (diensthoofd grondgebiedzaken)

- dienst gemeentelijk patrimonium - qemeenteliik.patrimonium@tervuren.be -

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben ingelicht over de gevolgen van de werken in uw wijk op het
verkeer en danken u alvast voor uw geduld en uw begrip.
Met hoogachting,

Namens het college:

De gemeentesecretaris, De schepen
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